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ผู้นำ ขาเ
ลาะ

อ่านได้ทันใจ 
ทั่วไทย ทั่วโลก 

บนแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ระบบปฏบิตักิาร iOS 

ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee
ได้ที ่App Store 

ระบบปฏบิตักิาร Android 
ดาวน์โหลดแอพ LokWanNee

ได้ที ่Play Store
หรอืสัง่ซือ้ได้ทางเวบ็ไซต์

สังคมไทยโชคดีที่ได้ “ผู้น�ำ” ที่ใส่ใจทุกรายละเอียด 
แม้แต่อาชีพ “ล�ำไย ไหทองค�ำ” นักร้องหมอล�าสาว 
“ผู้น�ำขำเลำะ” จึงพร้อมที่จะท�าให้คนไทยมีความสุข 
“อนุดิษฐ์ นำครทรรพ” ชี้ความไร้เดียงสายุครัฏฐาธิปัตย์ 
“ชวลิต วิชยสุทธิ์” ยันทางออกประเทศคือ “เลือกตั้ง” 
“สมศักดิ์ ไม้พรต” จับประเด็นร้อนประชาพิจารณ์ 
“ร่ำง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภำพแห่งชำติฉบับใหม่” 
“โสภณ พรโชคชัย” ช�าแหละความอัปยศ “ภำษีมรดก” 
“สุธำชัย ยิ้มประเสริฐ” ย้อน 85 ปี 24 มิถุนายน 2475 

การแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ขณะที่อีกทาง
หนึ่งค�าตอบที่ได้จากการตั้งค�า 
ถาม 4 ข้อกร้็องเชยีร์ให้อยูใ่นอ�า 
นาจต่อไปจนกว่าจะปฏริปูส�าเรจ็ 
เมือ่เสยีงหนึง่กน่็าฟัง เสยีงหนึง่
กน่็าคิด เพราะอาจสร้างแรงกระ 
เพื่อมในอ�านาจได้ จึงต้องดูว่า
ท่านผูน้�าจะให้น�า้หนกัเสยีงไหน
มากกว่ากนั

ฟังใครด?ี
หลงัประกาศว่าพร้อมรบัฟังความ
เห็นของประชาชน ไม่ว่าจะ 10 
คน หรอื 100 คนกต้็องฟังว่าเขา
ว่าว่าอย่างไร ก็มปีระเด็นให้พสิจูน์
ค�าพูดว่าพร้อมรบัฟังหรอืไม่ จาก
กรณมีีเสียงอือ้องึจากหลายภาค
ส่วนไม่เหน็ด้วยใช้อ�านาจมาตรา 
44 งดเว้นการบงัคบัใช้กฎหมาย
หลายฉบับเพื่อเร่งรัดโครงการ
รถไฟความเรว็สูงไทย-จนี และ
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พลังงานทดแทน
ระดมทุนใช้หนี้

“ผี”ใจใหญ่
ทุ่มดึง“โด้”กลับ

FTEโรดโชว์
IPO14จังหวัด

พัฒนาการอุ้มบุญ
ในอาเซียน

 ปีที่ 18 ฉบับที่ 4604 (1129) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

17th Anniversary



โลกวันนี้มีประเด็น  

เรื่องจากปก

ไม่ควรให้มกีารเลอืกตัง้จนกว่านายกฯ
จะปฏริปูประเทศในทกุๆด้านให้แล้วเสรจ็

ขอให้นายกฯด�ารงต�าแหน่งเพือ่บรหิารประเทศต่อไป

บ้านกบัประชาชน
	 ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย
ที่เปิดศูนย์ด�ารงธรรมให้ประชาชน
ตอบค�าถามทุกอ�าเภอยังไม่ได้สรุป
ค�าตอบออกมา	แต่ในส่วนของส�านกั
นายกรฐัมนตรทีีเ่ปิดรบัค�าตอบผ่าน
ช่องทางสายด่วน	1111	และจดุบร-ิ
การประชาชน	1111	ท�าเนยีบรฐับาล	
แม้จะมคีนมาตอบค�าถามไม่มากเท่า
ไหร่	 แต่เสียงส่วนมากแสดงความ
เหน็ในท�านองเดยีวกนัว่าหลงัเลอืก

ฟงัใครด?ี

หนังสือพิมพ์โลกวันนี้รายวัน	 สมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 ยึดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์	 พ.ศ.	 2541	 /	ผู้ก่อต้ัง :  
สมบรูณ์	อชิยาวรกลุ	/	เจ้าของ : บรษิทั	โลกวันน้ี	จ�ากัด	/	บรรณาธกิารจดัการ :	สุนทร	กุลวัฒนวรพงศ์	/	ส�านกังานบรษิทั โลกวันนี ้จ�ากัด : เลขที	่71/25	
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gmail.com

ควรจะมโีอกาสเข้ามาสูก่ารเลอืกตัง้
อกีหรอืไม่ หากเข้ามาได้อกี แล้วจะ
ให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวธิอีะไร
 ค�าตอบทีไ่ด้คอืไม่ควร โดย
มข้ีอเสนอแนะไม่เปิดโอกาสหรอื
ตัดสิทธินักการเมืองที่มีพฤติ- 
กรรมไม่เหมาะสมลงรบัสมคัร
การเลือกตั้งหรือเข้ามามีส่วน
ร่วมทางการเมอืงตลอดไป ไม่
ควรให้มกีารเลอืกตัง้จนกว่านา
ยกฯจะปฏิรูปประเทศในทุกๆ
ด้านให้แล้วเสรจ็ และขอให้นา
ยกฯด�ารงต�าแหน่งเพื่อบริหาร
ประเทศต่อไป
	 หากจ�าได้ท่านผู้น�าเคยให้สัม	
ภาษณ์ไว้ที่ท�าเนียบรัฐบาลเมื่อวัน
ที	่13	ม.ิย.	ทีผ่่านมาว่า
 “ทุกคนให้ความส�าคัญกับ 4 
ค�าถามของผมมากไปหรอืเปล่า ผม
ไม่ได้บอกว่าประชาชนจะต้องมาไลค์
ทัง้ 6 ล้านคน มนัไม่ใช่ จะกีล้่านผม
ไม่รู ้จะคนเดยีวหรอื 10 คน กร็บัฟัง 
ม ี100 คนกร็บัฟัง 100 คน ว่าเขาว่า
อย่างไร”
	 ขณะนี้เสียงของประชาชนที่สะ	
ท้อนต่อรัฐบาลของท่านผูน้�ามหีลาย
เรือ่ง
 ทัง้เสยีงคัดค้านแก้กฎหมายหลกั
ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เสียงคัด	
ค้านใช้อ�านาจมาตรา	44	งดเว้นการ
บงัคบัใช้กฎหมายหลายฉบบัเพือ่เร่ง	
รดัโครงการรถไฟความเรว็สงู	รวมถงึ
เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญให้เถลิงอ�า-
นาจต่อไปจนกกว่าจะปฏริปูเสรจ็
 เมื่อมีหลายเสียงดังข้ึนมา
พร้อมกันอย่างน้ีอยากรูจ้รงิๆว่า
ท่านผูน้�าจะเลอืกฟังเสยีงไหน

รฐับาลของท่านผูน้�าก�าลงัอยู่ในช่วง
พระศกุร์เข้าพระเสาร์แทรก เสยีงร้อง
ยีก้�าลงัดงัแรงอย่างไม่เคยปรากฏมา
ก่อน จากกรณใีช้อ�านาจมาตรา 44 เร่ง
ตอกหมดุโครงการรถไฟความเรว็สงู
ไทย-จนี นอกจากนีย้งัมกีรณปัีญหา
แก้กฎหมายหลกัประกนัสขุภาพแห่ง
ชาต ิทีเ่สยีงคดัค้านดงัอือ้องึไม่แพ้กนั
 ด้านหนึง่มปัีญหากับชนชัน้กลาง
ผูป้ระกอบอาชีพต่างๆท่ีได้รบัผลกระ
ทบจากการใช้มาตรา	44	 ผลักดัน
โครงการรถไฟความเรว็สงู	ด้านหนึง่
มีปัญหากับคนรากหญ้าท่ีเป็นผู้ใช้
บรกิารหลกัประกนัสขุภาพ
	 นีห่ากเป็นรฐับาลปรกตมิาจาก
การเลอืกตัง้	 ไม่มอี�านาจพเิศษเป็น
เกราะป้องกนั	 ป่านนีค้งมคีนเริม่ตัง้
เวทกีนัแล้ว
 อย่างไรกต็าม ท่ามกลางเรือ่ง
ราวชวนปวดหวั ยงัมีเรือ่งให้ท่าน
ผูน้�าใจช้ืนอยูบ้่างจากข้อสรปุตอบ
ค�าถาม 4 ข้อที่ท่านผู้น�าให้การ

ต้ังคร้ังหน้าจะไม่ได้รัฐบาลท่ีมธีรร-	
มาภิบาลมาบริหารประเทศ	 ขอให้
รฐับาลปัจจบุนับรหิารประเทศต่อไป
จนกว่าจะปฏริปูส�าเรจ็
	 นอกจากนี้	 เสียงส่วนใหญ่ยัง
บอกว่าการเลอืกตัง้อย่างเดยีวโดยไม่
ค�านึงถึงอนาคตของประเทศเป็น
เรือ่งไม่ถกูต้อง
 ที่พีคสุดๆของค�าตอบคือข้อที่ 
4 ทีถ่ามว่าท่านคดิว่ากลุม่นกัการเมอืง 
ทีม่พีฤตกิรรมไม่เหมาะสมในทกุกรณี 

ฉบับดิจิตอลรายวัน 2ปีที่ 18 ฉบับที่ 4604 (1129) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 (สมศกัดิ	์ไม้พรต-รายงาน)



ฉบับดิจิตอลรายวัน 3ปีที่ 18 ฉบับที่ 4604 (1129) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทรรศนะทรรศนะ

ฉุก(ละหุก)คิด
นายหัวดี
editor59lokwannee@gmail.com

ให้โอกาสคนยากจนหรอืคนทีข่ึน้ทะเบยีน ผูด้้อย
โอกาสขาดโอกาส สร้างโอกาสให้คนเหล่านีก้ถ็อื 
ว่าบรรเจดิมาก เป็นความคดิทีน่่าสนบัสนนุ อย่าง
เวลานีท้ีว่ดัสวนแก้วมคีนมาอยูเ่ป็นพนัๆคน  กย็ุ
ให้เขาปลกูอะไร สร้างอะไรนัน้ไม่ยาก แต่มนัยาก
ตรงไม่รูจ้ะไปขายทีไ่หน เวลาของมนัเยอะ มนัล้น 
เช่น มะม่วง เงาะ กระท้อน ทเุรยีน บางจงัหวะล้น
กล็�าบาก ขายไม่ทนักเ็น่า ถ้าไม่มทีีใ่ห้ขาย เน่าก็
คอืเจ๊ง ขาดทนุ เพราะฉะนัน้ถ้าโอกาส ถ้าผูน้�า
ประเทศมองเห็นช่องทางให้คนไปซื้อ อย่างนี้
ประเทศชาตเิรากจ็ะไปรอดไปดี  
 ก็หวังว่าความคิดดีๆของผู้น�าประเทศจะมี
เรือ่งบรรเจดิออกมาเรือ่ยๆ	ให้คนได้ประกอบอา	
ชพีอย่างสจุรติ	พวกมจิฉาชพี	พวกทจุรติทัง้หลาย
กจ็ะลดลง	 ความสขุกจ็ะกลบัมา	 เดีย๋วนีไ้ม่ค่อย
ได้ยนิเพลงคนืความสขุเท่าไรแล้ว	คงเพราะให้ไม่
พอ	หรอืให้ไปหมดแล้วกไ็ม่รู	้เมือ่ก่อนบ่อยเหลอื
เกนิ	เดีย๋วนีช้กัเงยีบหายไป	
 ยังไงก็ขอให้จัดกิจกรรมที่ท�าให้เกิดโอ 
กาส จะมหีมูบ้่านละ 1 แห่งหรอืต�าบลละ 1 
แห่งกด็ ีแต่ไม่ใช่จงัหวดัละ 1 แห่ง เมือ่มกีจิ 
กรรมแล้ว ทางจงัหวดัอาจให้บรกิารรถรบัส่ง 
คนในครอบครวัจะได้มรีายได้มัน่คง ไม่ไป
ร้องร�าท�าเพลงที่ไม่ได้ให้อะไรกับสติปัญ-
ญา ไม่ท�าอะไรแบบต�าน�า้พรกิละลายแม่น�า้ 
กห็วงัว่าจะมโีอกาสดี นาททีองเหมอืนค�าว่า
คนืความสขุให้ความสขุกับประชาชนบ้าง ถ้า
ยึดอ�านาจไปแล้วคืนความสขุไม่ได้กเ็สยีเปล่า 
	 เจรญิพร

หากเป็นผูบ้รหิารประเทศแล้วไม่มคีวามคดิหรอื
โปรเจกต์อะไรทีม่นับรรเจดิล�า้เลศิประเสรฐิสดุ	ก็
ถอืเป็นความอาภพัของผูน้�าประเทศ	อย่างนายก
รฐัมนตรใีห้หาพืน้ทีอ่อกก�าลงักาย	 ท�ากจิกรรม
ให้ครอบครวั	โดยมอบหมายให้กรงุเทพมหานคร	
(กทม.)	หาทีข่ายของส�าหรบัผูม้รีายได้น้อย	รวม
ถงึพืน้ทีภ่ายในค่ายทหาร	โรงเรยีนให้หาบเร่แผง	
ลอยขายของ	 ถอืเป็นการป๊ิงไอเดยีเพือ่ช่วยเหลอื
ประชาชนมรีายได้	 มสีถานทีท่ีค่รอบครวัมาอยู่
ร่วมและท�ากจิกรรมด้วยกนั		
	 ถือเป็นความคิดที่ดีที่จะท�าให้ครอบครัวมี
ความสุข	 ท�าครอบครัวที่เปราะบางให้เข้มแข็ง
หนกัแน่น	วดักเ็ป็นส่วนหนึง่	แต่คงไม่ทกุวดั	บาง
วัดก็มีสถานที่ให้ประชาชนมาร่วมท�ากิจกรรม	
อย่าปล่อยให้ครอบครวัตกต�า่	อ่อนแอ	เปราะบาง	
จนเกดิสภาพบ้านแตกสาแหรกขาด	 อย่างนีแ้ย่	
จงึน่าทีจ่ะมผีูรู้ด้้านครองเรอืนด้านครอบครวัมา
ถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์	 ท�าให้ครอบครวั
เป็นสขุ		
	 พระพทุธเจ้าตรสัไว้ว่า	 มคีนถามว่าแต่งงาน		
มคีรอบครวัแล้วจะท�ายงัไง	 ท่านกบ็อกว่า	 ไปดู
ครอบครวัทีม่คีวามสขุหน้าชืน่ตาบาน	ทัง้พ่อแม่
ลกูเขาท�ากนัยงัไง	จะได้ไม่ฆ่ากนัตายยกครวั	หรอื
ครอบครวัทีล้่มเหลวเป็นอย่างไร	หากผูม้อี�านาจ
คดิอะไรดีๆ 	ไม่คดิต่อท่ออ�านาจ		แต่กจ็ะได้อ�านาจ
และอยูไ่ด้	แต่ถ้าสิน้คดิกจ็ะอยูย่าก	แม้อยากจะอยู่
ต่อกอ็ยูย่าก
 อย่างการสร้างโอกาสให้คนทีม่รีายได้น้อยมี
ทีข่ายของเพือ่ยงัชพี จะเป็นค่ายทหาร โรงเรยีน 

สำานัก(ข่าว)
พระพยอม
พระพยอม กัลยาโณ
editor59lokwannee@gmail.com 

 
In Brief : ย่อความ

คืนความสุข

ทรรศนะ

ก็ขอให้จัดกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดโอ-
กาสให้ผู้ด้อยโอกาส จัดสถานที่ให้ 
จะมหีมูบ้่านละ 1 แห่งหรอืต�าบลละ 
1 แห่งกด็ ีแต่ไม่ใช่จงัหวดัละ 1 แห่ง  

การใช้	“อ�านาจพิเศษ”	 เร่งรดัรถไฟ
ความเร็วสูง	 (ปานกลาง)	 ไทย-จีน	
กลายเป็นประเด็นร้อนทีม่กีารวพิากษ์
วจิารณ์เร่ือง	“ธรรมาภบิาล”	และข้อ
สงสยัเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อนต่างๆ		
 ไม่ใช่เฉพาะเรือ่ง “กฎหมายทีไ่ม่
เป็นกฎหมาย” ทีย่กเว้นให้วศิวกรจีน 
สถาปนิกจีน และเหล็กจีน แล้วยังมี
สิทธิประโยชน์มหาศาลจากการพฒั-
นาทีดิ่น 2 ข้างทางรถไฟ ทัง้ทีใ่ช้เงนิ
จากภาษีของคนไทย จนมีการตั้งข้อ
สงัเกตว่าเหมอืน “สญัญาทาส” หรอื
ไม่?
 ถามว่าพวกท่ีคดัค้านรถไฟความ 
เรง็สงูสมยั “เจ๊ป”ู หดหวัหายไปไหน
หมด หรอื “ซเูปอร์บอร์ด” ท�าไมจงึ
เงยีบเหมอืนอยูใ่นป่าช้า หรอื “องค์ 
กรปราบโกง” จะท�าเป็น “ทองไม่รู-้
ร้อน”?
 แม้จะมีค�าชี้แจงของกระทรวงคม	
นาคม	และ	“เนตบิรกิร”	จะท�าความ
เข้าใจกบัสมาคมสถาปนกิเรือ่งยกเว้น	
“วิศวกรและสถาปนกิจนี”	 ไม่ต้อง
อยูใ่นบงัคบักฎหมายไทยกเ็ป็นแค่	“ค�า 
แก้ตวั”! 
 เช่นเดยีวกบั “มาตรา 44” ไม่มี
ใครปฏเิสธว่าเป็นอ�านาจเบ็ดเสรจ็เดด็
ขาดของ “คณะรัฏฐาธปัิตย์” แต่ไม่ได้
หมายความว่าเป็นการใช้อ�านาจตาม 
“หลักธรรมาภบิาลและวนิยัการเงนิ”!
 ค�าถามคือหากทกุอย่างเป็นไป
อย่างโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์  
ทบัซ้อนใดๆ ท�าไมจงึต้องใช้ “อ�า-
นาจพเิศษ” เหมอืนอย่างที ่ “ทัน่
ผูน้�า” บอกว่า “ไม่ทจุรติแล้วจะกลวั
อะไร”?

กลัวอะไร!
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พลงังานทดแทนระดมทนุใชห้นี้

	 นายสนัต	ิกรีะนนัทน์	รองผูจ้ดั	
การ	หวัหน้าสายงานผูอ้อกหลกัทรพัย์	
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(ตลท.)	เปิดเผยว่า	ขณะนีธ้รุกจิพลงั	
งานทดแทนและพลงังานไฟฟ้าจ�า-
นวนมากเริม่ระดมทนุทัง้การเสนอ
ขายหุน้ใหม่แก่ประชาชนทัว่ไปเป็น
ครัง้แรก	 (IPO)	 กรณทีีก่�าลงัจะเข้า
ตลาดหลักทรัพย์และการเพิ่มทุน	
เพื่อน�าเงินมาช�าระหนี้หลังจากใน
ช่วง	2-3	ปีทีผ่่านมาหลายบรษิทัได้
ลงทนุโครงการพลงังานทดแทนและ
ขยายโครงการ	เพือ่ช่วยลดภาระต้น	
ทุนดอกเบี้ยจากแหล่งกู้ต่างๆได้
เป็นอย่างด	ี
	 ช่วงท่ีผ่านมามกีารลงทนุพลงั-
งานทดแทนกันมากทั้งบริษัทใน
ตลาดและนอกตลาด	ท�าให้มกีารระ	
ดมเงนิทนุต่างๆทีม่ต้ีนทนุทางการ
เงนิ	ท�าให้ผูป้ระกอบการต้องระดม
ผ่านกลไกต่างๆมากขึน้	ทัง้ขายไอพี
โอหรอืการเพิม่ทนุเพือ่ช�าระหนี	้แต่
ข้อดีของธุรกิจพลังงานทดแทนคือ
การรบัรูร้ายได้ในอนาคตทีแ่น่นอน	 
	 ส�าหรบัภาพรวมหุน้ไอพโีอคาด
ว่า	 ในครึ่งหลังของปีจะมีความคึก	
คกัมากขึน้	จะมหีุน้ขนาดใหญ่	เช่น	
บ.ีกรมิ	เพาเวอร์	ผูผ้ลิตและจ�าหน่าย
ไฟฟ้ารายใหญ่	เตรยีมระดมทนุผ่าน
ไอพโีอกว่า	10,000	ล้านบาท	คาด

เริม่ซือ้ขายช่วงกลางเดอืนกรกฎาคม
นีเ้ทรด	19	กรกฎาคม	โดยเงนิทีไ่ด้
จากการระดมทนุจะน�าไปใช้คนืหนี้
สถาบนัการเงนิ	คนืหนีหุ้น้กูแ้ละลง	
ทนุในโครงการผลติไฟฟ้า	 เป็นต้น	
ทัง้นีค้าดว่าจะมหีุน้ไอพโีอเข้าตลาด
ตามเป้าหมายทีว่างไว้มูลค่าการระ	
ดมทนุ	280,000	ล้านบาท	
	 ขณะที่ก.ล.ต.ซึ่งส่งเสริมผู้ประ	
กอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วย
ลงทนุให้มบีรกิารทีห่ลากหลายแก่
ลูกค้าและมีความเป็นอิสระจากผู้
ออกกองทนุ	และให้ผูล้งทนุรายย่อย
มข้ีอมลูประกอบการตดัสนิใจลงทนุ
ทีเ่ป็นกลางและเปรียบเทยีบได้	 ได้
รับค�าแนะน�าทีเ่หมาะสมสอดคล้อง
กบัความเสีย่งทีต่นรบัได้	รวมถึงสนบั	
สนนุให้เกดิผูป้ระกอบธรุกจิรายใหม่
ที่มีนวัตกรรมในการให้บริการให้
สามารถน�าเสนอบริการได้ด้วยต้น	
ทุนเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของการประกอบธรุกจิที่
ไม่สงูจนเกนิไป
	 การปรับปรุงเกณฑ์คร้ังนี้เป็น	
การปรบัลดอตัราค่าธรรมเนยีมการ
ประกอบธรุกจิรายปีของผู้ประกอบ
ธรุกจิทัง้รายปัจจบุนัและรายใหม่	ที่
สามารถแสดงให้เหน็ว่ามคีวามเป็น
อสิระในการให้บรกิารค�าแนะน�าและ
เสนอขายหน่วยลงทนุ	 โดยอตัราที่

เสนอใหม่จะเป็นอตัราคงท่ีจ�านวน	
25,000	 บาท	 จากเดิมท่ีเคยเรียก
เกบ็ตามมลูค่าการขายหน่วยลงทนุ	
	 อย่างไรกต็าม	 จะต้องแสดงให้
เห็นว่ามีความเป็นอิสระในการคัด
เลอืกกองทนุรวมและให้ค�าแนะน�า	
รวมถึงต้องเป็นตัวแทนขายหน่วย
ลงทุนให้กับบลจ.ไม่น้อยกว่า	 4	
บรษิทั	มปีรมิาณธรุกรรมไม่กระจกุ
ตวัอยู่กบั	 บลจ.ในเครือของตนเอง	
รวมทั้งให้ความส�าคัญกับการคัด
เลอืกกองทนุรวม	โดยค�านงึถงึประ	
โยชน์สงูสดุของลกูค้า	 ท้ังนี	้ ผูป้ระ	
กอบธรุกจิในปัจจบุนัทีส่ามารถแสดง
ได้ว่าเป็นอสิระหากช�าระค่าธรรม-
เนียมเกินไว้	 สามารถขอรับส่วนท่ี
ช�าระเกนิไว้แล้วได้			
	 ก.ล.ต.	 เผยแพร่เอกสารรบัฟัง
ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ท่ี
เวบ็ไซต์	www.sec.or.th/hearing	ผู้
ทีเ่กีย่วข้องและผูส้นใจสามารถแสดง
ความคดิเหน็ได้ทีเ่วบ็ไซต์	หรอืโทร	
ศพัท์/โทรสาร	0-2263-6071	จน	
ถงึวนัที	่11	กรกฎาคม	2560

อิม่คุม้ทีบ่าร์บคีวิพลาซ่า : ชยั-
พล กฤตยาวาณชิย์ ผูอ้�านวยการ
อาวโุส บรษิทั บตัรกรงุศรอียธุยา 
จ�ากดั และ บุณย์ญานชุ บญุบ�ารงุ-
ทรพัย์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
แบรนด์บาร์บคีวิพลาซ่า บรษิทั ฟูด้
แพชชั่น จ�ากัด จัดแคมเปญสุด
พเิศษให้กบัสมาชกิผูถ้อืบตัรเครดติ
กรงุศรทีกุประเภท กบัโปรโมชัน่ชดุ
สขุนวั “ย่างกห็นกุ ซดกน็วั” 

ตลท.คาดมีหุน้ไอพโีอกลุม่พลงังานทดแทนเข้าตลาดตามเป้า
หมายทีว่างไว้มลูค่า 280,000 ล้านบาท โครงการเพ่ือลดภาระ
ต้นทนุดอกเบีย้จากแหล่งกูต่้างๆ ด้าน ก.ล.ต.เปิดรบัฟังความ
คดิเหน็การปรบัปรงุเกณฑ์ค่าธรรมเนยีมผูป้ระกอบธรุกจิขาย
หน่วยลงทุนอิสระ

จ�ำแนกรำยกลุ่มผู้ลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

  

 เงินฝาก  เงินกู้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

ตลาดกรุงเทพฯ

ตลาดต่างประเทศ

ทองแท่ง ซื้อ 20,050.00 บาท

	 ขาย 20,150.00  บาท

ทองรูปพรรณ ซื้อ 19,693.00  บาท

	 ขาย   20,150.00 บาท

ราคาทองค�า

ฮ่องกง ซื้อ 1,249.78 ขาย	1,250.23
ลอนดอน ซื้อ 1,249.78 ขาย	1,250.23

ภาวะหุ้น 19 มิถุนายน 2560

สถาบัน ซื้อ ขาย สุทธิ 

มูลค่า 

ร้อยละ

ต่างชาติ ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า	

ร้อยละ	

รายย่อย ซื้อ ขาย สุทธิ

มูลค่า	

ร้อยละ	

ดอลลาร์สหรัฐ บาท

ยูโร บาท

ปอนด์สเตอร์ลิง บาท

ดอลลาร์ฮ่องกง บาท

เยน บาท

ดอลลาร์สิงคโปร์ บาท

 ออมทรัพย์ 0.50%	 MLR		 6.25%
 3 เดือน	 0.9%	 MOR	 7.12%
 6 เดือน	 1.15%	 MRR	 7.12%
 12 เดือน	 1.30%	 	

SET

มูลค่า (ล้านบาท) 

SET 100 

มูลค่า (ล้านบาท)  

SET 50 

มูลค่า (ล้านบาท) 

mai 

มูลค่า (ล้านบาท) 

34.19

38.65125

45.1175

4.4625

0.31795

24.832

+4.56		 1,581.14		
		 37,429.55
+7.03		 2,249.19		
		 26,521.43
+3.80		 995.90		
		 20,843.08
+4.25		 574.56		
		 2,861.17

FTSE SET Index Series

แบ่งตามมูลค่าตามราคาตลาด

 

1,681.95  +4.53

2,438.08  +0.72

2,558.21  +7.88

1,855.24  +3.87

2,467.72  +2.01

2,960.67  +9.81

1,246.99  -1.63

 Large Cap FSTHL 

  Mid Cap FSTHM

 Small Cap FSTHS

 All-Share FSTHA

 Mid/Small Cap FSTHMS

 Fledgling FSTHF

 Shariah FSTSH 

4,164.80

11.13

3,888.94

10.39

275.87

-

11,439.21

30.56

11,367.44

30.37

71.77

-

17,462.29

46.65

18,404.84

49.17

-942.55

-	

สนัต ิกรีะนนัทน์
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แคมเปญใหม่ : ผกาฉตัร เตชาบรูพานนท์ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ผูบ้รหิารสาย FIRST 
และผูบ้ริหารสาย PRIMEธนาคารไทยพาณชิย์ จบัมอื วรพงศ์ สขุธรีอนนัตชยั ผูช่้วย
ผู้อ�านวยการ สายงานการตลาดและสื่อสารองค์กร ส�านักงานจัดการทรัพย์สิน 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เปิดแคมเปญ “บตัร SCB ม ีYeah รดูได้…อร่อยฟรไีด้ที่
สยามแสควร์” บกุสยามสร้างสงัคมใช้บตัรเดบติแทนเงนิสด (Cashless Society) 

เปิดตัวบตัรเดบติ : นายลอืชยั ชยัปรญิญา ผูช่้วยกรรมการผู้จดัการใหญ่อาวโุส 
ธนาคารกรงุไทย เปิดตวับตัรเดบติ KTB Shop Smart Crystal Xtra เจบ็ได้ หาย
ห่วง ให้ความคุ้มครองกรณอีบุตัเิหตสุ่วนบคุคล 50,000 บาท กรณอีบุตัเิหตจุากการ
ขบัขีห่รอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 10,000 บาท ตลอด 24 ชัว่โมง พร้อมจ่ายค่าชดเชย
รายได้ระหว่างการรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล 300 บาทต่อวัน สูงสุดถงึ 365 วนั 

  

ทกัษณิ ตนัตไิพจติร

	 นายทกัษณิ	ตนัตไิพจติร	กรรม	
การผูจ้ดัการ	บรษิทั	ไฟร์เทรดเอน็จิ
เนยีริง่	จ�ากดั	(มหาชน)	(FTE)	เปิด
เผยว่า	ระหว่างวนัที	่19	มถินุายน-17	
กรกฎาคมนี	้	FTE	พร้อมบรษัิท	แอส
เซทโปร	แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	(APM)	
ทีป่รกึษาทางการเงนิและบรษิทัหลกั
ทรพัย์	ฟินนัเซยี	ไซรสั	จ�ากดั	(มหา	
ชน)	(FSS)	แกนน�าการจดัจ�าหน่าย
และรับประกันการจ�าหน่ายหุ้นสา	
มัญเพิ่มทุนจะโรดโชว์ให้ข้อมูลแนะ	
น�าบรษิทักบันกัลงทนุใน	14	จงัหวดั	
คอื	ระยอง	ชลบุรี	นครสวรรค์	พษิณ-ุ	

โลก	ราชบุร	ีนครราชสีมา	ขอนแก่น	
อดุรธาน	ีภเูกต็	อบุลราชธาน	ีสรุาษฎร์	
ธาน	ีเชยีงใหม่	สงขลา	และกรงุ	เทพฯ	
แนะน�าธรุกจิให้เป็นทีรู่จ้กัและสร้าง
ความเชือ่ม่ันต่อกลุม่นักลงทนุ	
	 นายทักษิณ	กล่าวต่อว่า	จะเน้น
การให้ข้อมลูทางธรุกจิทีจ่ะขยายตวั	
อย่างต่อเนือ่งจากแนวโน้มการลงทนุ
ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เป็นระบบขนาดใหญ่	 จงึจ�าเป็นต้อง
ใช้อปุกรณ์และระบบดบัเพลิงจาก	FTE 
เป็นจ�านวนมาก	 บรษัิทจงึเตรยีมระ	
ดมทนุเพือ่น�ามาสร้างคลงัสนิค้าแห่ง

ใหม่	 เปิดส�านกังานขายและบริการ
ในประเทศ	 และใช้เป็นเงนิทนุหมนุ	
เวียนในการขยายธุรกจิให้มปีระสทิธิ	
ภาพในการท�างานมากยิง่ขึน้	 โดยมี
เป้าหมายรักษาการเป็นผู้น�าตลาด
อปุกรณ์ดบัเพลงิครบวงจร	
	 นายสมศกัดิ	์ศริชิยันฤมติร	ประ	

ธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	 บรษิทั	 แอส
เซท	โปร	แมเนจเม้นท์	จ�ากดั	(APM)	
ทีป่รกึษาทางการเงนิ	เปิดเผยว่า	ได้
ยืน่ไฟลิง่	FTE	ต่อส�านกังาน	ก.ล.ต.	
แล้ว	ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างรอการพจิาร-
ณา	 โดยบรษิทัเตรยีมเสนอขายหุน้
สามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้ง
แรก	(IPO)	จ�านวน	150	ล้านหุน้	มลู	
ค่าที่ตราไว้	 0.50	 บาท	 ซึง่ปัจจบุัน
บริษัทมีทุนจดทะเบียน	 300	 ล้าน
บาท	 แบ่งเป็นจ�านวนหุ้นสามัญทั้ง
สิน้	 600	 ล้านหุน้	มทีนุจดทะเบยีน
ช�าระแล้ว	 225	 ล้านบาท	 แบ่งเป็น
จ�านวนหุน้สามญั	450	ล้านหุน้	มัน่	
ใจว่านักลงทุนจะให้ความสนใจเป็น
จ�านวนมาก	 เพราะจะเป็นหุ้นน้อง
ใหม่ทีส่ามารถสร้างผลตอบแทนทีดี่	

FTE ผนกึ APM-FSS โรดโชว์หุน้ไอพโีอ 14 จังหวดั ให้ข้อมลูแผน
มาร์เกตแชร์อนัดบั 1 และขยายธรุกจิ เตรยีมระดมทนุสร้างคลงั
สนิค้า เปิดส�านักงานขายและบรกิารในประเทศ ทีป่รกึษาการเงนิ  

FTEโรดโชว์IPO14จังหวัด

	 นายศริพิงษ์	สมบรูณ์		กรรมการ
ผูจ้ดัการ	บรษิทั	ดี-แลนด์	กรุป๊	จ�า	
กดั	เปิดเผยว่า	หลงัจากประสบความ

ด-ีแลนด์ฯรกุ2โครงการพระราม2 
ตารางเมตร	พืน้ทีใ่ช้สอย	146.56	ตา	
รางเมตร	ประกอบด้วย	3	ห้องนอน	
2	ห้องน�า้	1	ห้องอเนกประสงค์	ห้อง
ครัวขนาดใหญ่และพ้ืนท่ีจอดรถ	 2	
คนั	ราคาเริม่ต้น	3.99	บาท
	 ส่วนโครงการ	The	Proud	พระ	
ราม	2–พนัท้ายนรสงิห์	มมีลูค่าโครง	
การรวม	550	ล้านบาท	ประกอบด้วย
บ้านเดีย่วขนาด	50.4-94.5	ตาราง
วา	จ�านวน	110	ยนูติ	พืน้ทีโ่ครงการ
รวม	 31	 ไร่	 บริเวณซอยพันท้าย
นรสิงห์	 ห่างจากถนนพระราม	 2	
เพยีง	2	กโิลเมตร	สามารถเข้าออก

ได้	3	ทางทัง้พระราม	2	แสมด�าและ
มหาชัย	 แต่ละยูนิตตอบรับการใช้
งานทุกรูปแบบ	 พร้อมส่ิงอ�านวย
ความสะดวกครบครนั	สโมสรขนาด
ใหญ่ท่ีประกอบด้วยสระว่ายน�า้	 ฟิต	
เนสเซน็เตอร์	ถนนภายในโครงการ
กว้าง		14	เมตร	และพ้ืนทีท่�างานส่วน
กลางท่ามกลางพ้ืนท่ีสเีขยีวสดุร่มรืน่
ทีต่อบโจทย์ทัง้ชวีติส่วนตวัและชวีติ
งานให้สมบรูณ์แบบในท่ีเดยีว	 และ
ระบบรักษาความปลอดภัย	 พร้อม	
CCTV	ทีด่แูลระบบการเข้าออกด้วย
เทคโนโลย	ีRFID	

ส�าเรจ็จากการเปิดแบบบ้าน	CAYLA	
และ	ZOEY	ในเฟสแรกของโครงการ	
The	Proud	พระราม	2–พนัท้ายนร	
สงิห์	ทีพ่ฒันาในรปูแบบบ้านเดีย่วท่ี
ให้ความสมดลุในทกุรปูแบบการใช้
ชีวิตของคนรุ่นใหม่และผสมผสาน
วฒันธรรมพืน้ถ่ิน		โดยบ้านน้องใหม่
อย่างวด้ีา	 (Vida)	 จะเป็น	 8	 ยนูติ
พเิศษในรปูแบบบ้านเดีย่วท่ีคงคอน
เซป็ต์ความสมดลุการใช้งานทีม่ฟัีงก์	
ชนัครบครนัและปรบัเปลีย่นได้ตาม
ไลฟ์สไตล์ทีแ่ตกต่างกนั	เหมาะส�า-
หรบัครอบครวัยคุใหม่	 เริม่ต้น	 50	

ศิรพิงษ์ สมบรูณ์  
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กีฬา

โลกกีฬา

‘พวัอเิล’แชมป์ทีส่ตตุการ์ต

‘โคปก้า’แชมป์ยเูอสโอเพ่น 

‘เบรดี’้หยอดอยากเล่นทีจ่นี 

ลคัูส พวัอเิล	นดัเสร์ิฟลกูหนักมือ	 16	 ของ
โลก	 อุ่นเคร่ืองวิมเบิลดันได้ดี	 เมื่อสามารถ
เอาชนะ	เฟลเิซยีโน่	โลเปซ	นักหวดมากประ	
สบการณ์จากสเปน	4-6,	7-6	(7-5),	6-4	ใช้
เวลา	2	ชัว่โมง	คว้าแชมป์สตตุการ์ต	โอเพ่น	
ได้ส�าเรจ็เมือ่วนัอาทติย์ทีผ่่านมา	
	 นกัหวดวยั	 23	 ปี	 มอืวางอนัดบั	 4	 ของ
รายการ	ท�าได้	29	เอซ	ในแชมป์รายการทีส่อง
ของเขาในปีนี	้โดยแชมป์แรกของเขาเกดิข้ึนท่ี
บดูาเปสต์	ในเดอืนเมษายน	นอกจากน้ี	เขา
ยงัผ่านรอบชงิชนะเลศิทีม่าร์เซย์	 ช่วงต้นปีท่ี
ผ่านมาด้วย	 	 ขณะที	่ โลเปซ	 ผ่านเข้ารอบชงิ
ชนะเลศิ	ครัง้ล่าสดุของเขา	เมือ่เดอืนสงิหาคม	
ปี	2016	

บรูค๊ส์ โคปก้า	โชว์ผลงานได้ยอดเยีย่ม	เม่ือ
คว้าแชมป์ยเูอส	โอเพ่น	แชมป์รายการแรกของ
เขา	 ท่ีเออรนิ	 ฮลิล์ส	 มาครองได้ส�าเรจ็	 โดย				
โคปก้า	 ท�า	 3	 เบอร์ดี	้ 8	 หลมุแรก	 ท�าสถติิ
เท่ากบั	รอรี	่แมค็ล์รอย	ทีเ่ขาคว้าแชมป์เม่ือปี	
2011	ด้วยพาร์	71		
	 ทอมมี	่ฟลตีวูด้	มอื	33	ของโลก	ท่ีลงเล่น
ในก๊วนเดียวกับโคปก้า	 กล่าวชื่นชมผลงาน
ของโคปก้า	 ในวนันีว่้า	 “ผมเล่นไม่ได้อย่างท่ี
ผมต้องการเล่นในวนันี	้เขา	(โคปก้า)	ตีได้ยอด
เยีย่มมากวนันี	้ทกุๆลกูทีเ่ขาเล่น	มนัยากมาก	
คณุรูด้”ี

ทอม เบรดี	้แชมป์ซเูปอร์โบว์ล	2	สมัยหวงั
ว่า	 สักวันหนึ่งเขาจะได้เล่นเกมอเมริกัน
ฟุตบอลในประเทศจนี	จากการเปิดเผยเม่ือวนั
อาทิตย์ผ่านมา	โดยมคีวามเชือ่ว่า	ประเทศจนี
เป็นตลาดกฬีาทีใ่หญ่	และมีศกัยภาพท่ีท�าได้	
	 “ความฝันของผมก็คือ	 การได้เล่นเกม
อเมรกินัฟตุบอลทีจ่นี”	เบรดี	้กล่าวในขณะท่ี
เดนิทางเยือนประเทศจนีเป็นครัง้แรก	“มนัจะ
เป็นเกมทีย่ิ่งใหญ่แน่นอน	และหวงัว่าประชา	
ชนชาวจนีจะสนกุกบัเกม”	
	 ทางด้านอเมริกัน	 ลีก	 ก็เหมือนกันกับ
หลายชนดิกีฬา	 ทีม่คีวามพยายามขยายฐาน
แฟนบอลในประเทศทีม่ปีระชากรมากถงึ	1.4	
พนัล้าน	

‘ผี’ใจใหญ่ทุ่มดึง‘โด้’กลับ
“ผแีดง” แมนเชสเตอร์ ยไูนเตด็	ทมียกัษ์ใหญ่
ระดบัโลกขององักฤษ	ตกเป็นข่างหน้าหนึง่หลาย
ฉบบัในองักฤษว่า	มแีผนทีจ่ะดงึตวั	ครสิเตยีโน่ 
โรนัลโด้	 กองกลางสตาร์ดังของทีม	 “ราชันชุด
ขาว”	เรอลั	มาดริด	และทีมชาติโปรตุเกส	กลับมา
สูโ่รงละครแห่งความฝันอกีครัง้	 จากการเปิดเผย
ของตวันกัเตะวยั	32	ปีเอง	
 จากรายงานข่าว	แจ้งว่า	แมนฯ	ยไูนเตด็	พร้อม
เสนอ	ดาวดิ	เด	เคอา	นายทวารชาวสแปนชิ	วยั	
26	ปีของทมี	พร้อมเงนิจ�านวน	183	ล้านปอนด์	
(ประมาณ	7,869	ล้านบาท)	เพือ่แลกตวักบักอง
กลางจอมทพัทมีชาตโิปรตเุกส	พร้อมด้วย	อลัวา
โร่	โมราโต้	กองหน้าทมีชาตสิเปน	วยั	24	ปี	ด้วย	
	 		นอกจากนี	้ยงัมอีกีทางเลอืกหนึง่กค็อื	ทาง
แมนฯ	ยไูนเตด็	ยนิดเีสนอตวั	 เด	เคอา	กบัเงนิ
จ�านวน	175	 ล้านปอนด์	หรอื	ประมาณ	7,525	
ล้านปอนด์	 เพือ่แลกกบั	 โรนลัโด้	 ส่วน	 โมราต้า	
นัน้แยกอกีเป็นกรณหีนึง่	โดยมกีารคาดการณ์กนั
ว่า	หากว่า	เด	เคอา	ต้องย้ายไปเล่นทีม่าดรดิ	จรงิ	
กม็คีวามเป็นไปได้ว่า	แมนฯ	ยไูนเตด็	กจ็ะตดิต่อ
ขอซือ้ตวั	จอินัลยุจ	ิดอนนารมุมา	นายทวารอติาลี	
วยั	18	ของทมี	“ปิศาจแดงด�า”	 เอซ	ีมลิาน	มา
ร่วมทมีแทน	
	 ส�าหรบั	 โรนลัโด้	 ทีก่�าลงัอยูก่บัทมีชาตโิปร-				
ตเุกส	ลงท�าศกึฟีฟ่า	คอนเฟเดเรชัน่	คพั	ทีร่สัเซยี	
ขณะนี	้ล่าสดุ	ต้องพลาดหวงัอย่างแรงเมือ่โดนทมี	
“จังโก้”	เมก็ซโิก้	ตเีสมอ	2-2	ในช่วงท้ายเกม	
	 “แน่นอน	มนัไม่ใช่ผลการแข่งขนัทีเ่ราต้องการ	
ทมีของเราเกอืบทีจ่ะชนะแล้ว	แต่กต้็องมาผดิหวงั
ในนาทสีดุท้าย	แต่นีแ่หละคอืเกมฟตุบอล”	โรนลั
โด้	กล่าว	“อย่างไรกต็าม	ทมีของรายงัมคีวามเชือ่
ว่า	 เราจะผ่านเข้ารอบได้	 เราอยูใ่นสถานการณ์ที่
เป็นไปได้มาก	เพราะว่าเรายงัเหลอือกี	2	เกม”	

ทมี “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซติี	้ ของ
กนุซอื	เป๊ป	กวาร์ดโิอล่า	เปิดเกมเดนิหน้าคว้าตวั	
แดนี	่อลัเวส	ของทมี	“ม้าลาย”	ยเูวนตสุ	อกีครัง้	
เพือ่ต้องการทีจ่ะเพิม่ออพชัน่และความแขง็แกร่ง
ในต�าแหน่งฟลูแบก็ของทมี	จากการเปิดเผยของ
สือ่มวลชนเมอืงผูด้ี	
	 ช่วงฤดกูาลทีผ่่านมา	ทมีแมนฯ	ซติี	้ต้องขาด
แบก็ขวามอือาชพี	หลงัจากทีต้่องปล่อย	พาโบล	
ซาบาเลต้า	 กับ	 บาคาร่ี	 แซกนา	 ออกจากทีม	
เนือ่งจากหมดสัญญากบัทมี	 ทัง้ที	่ กวาร์ดโิอล่า	

	 “พวกเราต้องนิง่	และคดิถงึเกมนดัต่อไป	เรา
จะต้องชนะ	 เพราะว่าหากเราเอาชนะในเกมหน้า
ได้	กเ็ท่ากบัเราขยบัเข้าใกล้รอบต่อไป”

‘เรอืใบ’หวงัซวิแบก็‘ม้าลาย’
ได้พยายามตดิต่อขอซือ้ตวั	ไคย์ล	วอล์คเกอร์	ของ
ทมี	“ไก่เดอืยทอง”	ทอ็ตแนม	ฮอต	สเปอร์ส	แต่
เป็นทีเ่ข้าใจกนัว่า	เขายงัต้องการได้ตวัอัลเวส	กอง
หลงัวยั	34	ปี	ของยวูนตสุ	ชดุรองแชมเป้ียนส์	ลกี	
เมือ่ฤดกูาลทีแ่ล้ว	 มาร่วมทมีอยู่	 โดยคาดกนัว่า	
ยเูวตสุ	น่าจะคดิค่าตวั	อลัเวส	ไว้ที	่5	ล้านปอนด์		
	 กวาร์ดโิอล่า	รูจ้กั	อลัเวส	เป็นอย่างด	ีเพราะ
เขาเป็นคนซื้อตัวกองหลังบราซิเลียนผู้นี้จาก	
เซบญ่ีา	 มาอยู	่ บาร์เซโลน่า	 ในราคา	 23	 ล้าน
ปอนด์	เมือ่ปี	2008	

ผลการแข่งขนั
กลุม่เอ

 รสัเซยี		 ชนะ		 นวิซแีลนด์		 2-0	
	 โปรตเุกส		 เสมอ		 เมก็ซโิก		 2-2

กลุม่บี 

	 แคเมอรนู		 แพ้		 	ชลิ	ี		 	 0-2		

โปรแกรมวนัพธุที ่21 มถินุายน
กลุม่ เอ 

	 รัสเซยี	 		-	 โปรตเุกส	
	 เมก็ซโิก	 		-	 นวิซแีลนด์



ฉบับดิจิตอลรายวัน 7ปีที่ 18 ฉบับที่ 4604 (1129) วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

 

ลว๋อ	เจีย๋	แห่ง	China	Daily	ให้ชือ่ภาพนีว่้า	“South	China	Sea”	
โดยโจมตญีีปุ่น่และสหรฐัว่า	เข้ามาแทรกแซงปัญหาในทะเลจนีใต้	
ท�าให้สถานการณ์แย่ลง	

ต่างประเทศ

รายงาน
กองบรรณาธิการ
editor59lokwannee@gmail.com

ธรุกจิ’อุม้บญุ’ หรอืการจ้างหญงิ
รบัตัง้ครรภ์แทนคนอืน่	ในภมูภิาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	 (อาเซยีน)	
มมีานาน	บางประเทศออกกฎหมาย
ห้าม	และใช้ก�าลงัปราบปราม	แต่ยงั

เข้ามารกัษาพยาบาลและคลอดใน
ประเทศไทย	
	 จอช	 แลม	 ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง
บรษิทั	New	Genetics	Global	มี
สาขาอยูห่ลายประเทศ	รวมทัง้ไทย	
กัมพูชา	และลาว	ระบวุ่าทางบรษิทัได้
ปรบัแผนท�างานในสาขากมัพชูาและ
ลาว	ป้องกนัการละเมดิกฎหมาย	
 โดยหันไปจ้างหญิงชาติอื่น
แทนคนท้องถิ่นเขมร และลาว 
ประกอบด้วยฟิลปิปินส์ เวียดนาม 
และจอร์เจีย จ่ายค่าจ้างสูงสุด 
15,000 เหรยีญสหรฐั (510,000 
บาท) และให้ผูต้้องการมบีตุรตดิ 
ต่อพดูคยุรายละเอยีดกบัหญงิรบั 
จ้างตัง้ครรภ์โดยตรง บรษิทัท�า
หน้าทีเ่ป็นเพยีงสือ่กลางระหว่าง 
2 ฝ่าย
 ส่วนประเทศทีเ่ป็นลกูค้าส�าคญั
ของธรุกจินี	้ ประกอบด้วยชาวออส	
เตรเลยี	จนี	และสหรฐั
	 จากความเหน็ของผูอ้ยูใ่นวงการ	
สะท้อนชดัเจนว่า	ธรุกจินีย้งัด�าเนนิ
ต่อไปในอาเซยีน	โดยมลีาวและกมั	
พชูาเป็นฐานทีม่ัน่ในปัจจบุนั	 ขณะ
ไทยมส่ีวนเกีย่วข้องทางอ้อม
	 ความจริงหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้
ธรุกจินีไ้ม่ตาย	คอืผูจ้้างไม่ได้จ้างให้
ตัง้ครรภ์ด้วยจดุประสงค์เชงิพาณชิย์	
หรอืเพือ่การค้า	
	 แต่จ้างเพราะต้องการมลีกู	โดย
ไม่มแีนวทางอืน่ให้เลอืก
 แม้มกีฎหมายห้าม คนกลุม่
ดังกล่าวทีม่กี�าลงัจ่าย กย็งัพอใจ
เลอืกใช้บรกิารนี้
  

 
 

In Brief : ย่อความ

กลุม่อาเซยีนรวมทัง้ประ
เทศไทย ปราบปรามธรุ-
กจิรบัจ้างตัง้ครรภ์มานาน
แต่ยังไม่สามารถก�าจัด
ขบวนการนีไ้ด้ เนือ่งจาก
กลุ ่มธุรกิจนี้มีการปรับ
แผน อีกทั้งมีลูกค้าอุด-
หนนุต่อเนือ่ง

โลกนี้คือการ์ตูน
น้าวุฒิ
editor59lokwannee@gmail.com

ไม่สามารถก�าจดัธรุกจินีใ้ห้หมดได้	
	 ความเคลื่อนไหวเท่าที่ปรากฏ
ในวงกว้างช่วงไม่นานท่ีผ่านมา	ประ	
เทศไทยเป็นท�าเลส�าคัญแห่งหนึ่ง
ในอาเซียน	 ทีก่ลุม่ท�าธุรกจิอุม้บุญ
เชงิพาณชิย์	หรอืเพือ่การค้า	ใช้เป็น
ศูนย์รบัลูกค้า	และหาสตรมีารองรับ
การตัง้ครรภ์
 แม้ประเทศไทยจะออกกฎ-
หมายห้ามเร่ืองน้ี แต่กลุม่ท�าธรุ 

พัฒนาการอุ้มบุญในอาเซียน

ข้อมูลภาพ : scmp.com

กจิส่วนหนึง่ยงัคงปักหลกัในไทย 
โดยท�างานในข้ันตอนท่ีไม่มีข้อ
ห้ามในกฎหมาย เรยีกว่า อาศยั
ช่องโหว่กฎหมายท�ามาหารายได้
ต่อไป
		 ทัง้นี	้กระบวนการ	“ผสมเทยีม”	
แนวนี	้มส่ีวนทีต้่องด�าเนนิการหลาย
ขัน้ตอน	 เช่น	 การน�าอสจุ	ิ ตวัอ่อน	
หรอืไข่ของผูต้้องการมบีตุร	 มาเกบ็
รักษาไว้	 เพ่ือใช้ฝังในมดลกูหญงิที่
รบัจ้างอุม้ท้อง	เป็นต้น	
	 ส่วนกลุ่มที่ยอมแพ้กฎหมาย
ไทย	 มกีารปรับขบวนด้วยการย้าย
ฐานทีม่ัน่ไปยงักมัพชูาและลาว	เนือ่ง	
จากท�างานได้สะดวกคล่องตวักว่า			
 กัมพูชาออกกฎหมายห้าม  
เรือ่งนีเ้ช่นกนั เมือ่เดือนตุลาคม 
ปีที่ผ่านมา แต่การบังคับใช้กฎ 
หมายยงัไม่เด็ดขาด ยงัไม่จรงิ-
จงักบัเรือ่งนี ้ส่วนลาวยงัไม่มกีฎ 
หมายห้าม
 “พฒันาการ”	อกีส่วนหนึง่ของ
ธุรกจิอุ้มบุญ	 คือการปรับแผนเป็น
กจิการข้ามชาต	ิโดยด�าเนนิการปลกู
ฝังอสจุ	ิ ตวัอ่อน	 หรอืไข่ให้หญงิรบั	
จ้างตัง้ครรภ์ทีล่าวหรอืไม่กก็มัพชูา
	 จากนัน้	กใ็ห้หญงิรบัจ้างอุม้ท้อง	
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บริษัท วิไลอาภรณ จำกัด
รับสมัครดวน

สนใจติดตอสมัครงานไดที่ บร�ษัท ว�ไลอาภรณ จำกัด เลขที่ 46,47,48,49 ซอยพระยามนธาตุฯ แยก 35-14, 35-16 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 0-2895-1426-9, 08-9203-2481, 08-1829-0214, 08-5339-6877 Email : vilaiaporn1992@gmail.com

VILAIAPORN-OM-040517-01

1. ช่างสร้างแบบกางเกงชายและชุดยูนิฟอร์ม
2. ช่างมาร์กเกอร์ (มาร์กมือ/มาร์กเครื�อง)
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 ปข�้นไป • มีประสบการณและสามารถใชโปรแกรม Optitex ได

3. ช่างเย็บตัวอย่าง (หลายอัตรา)
4. ช่างเย็บผ้า (จ่ายงานเย็บใน-นอกและต่างจังหวัด) (หลายอัตรา)
 • เสื้อยูนิฟอรม, กางเกง, แจ็กเกต, ชุดหมี, เสื้อยืดคอโปโล ฯลฯ

5. พนักงานบัญชี
 • เพศหญิง • วุฒิปวส. สาขาบัญช¨

6. พนักงานคุมเครื�องปกคอม (หลายอัตรา)
 • มีประสบการณและสามารถกดเคร©่องได

 หมายเหตุ : ทุกตำแหน่งมีที�พักให้

VRPAD-OM-080317-01

สนใจสมัครดวยตนเอง หรือสงจดหมายมาไดที่ บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
เลขที่ 431/1 ซอยลาดพราว 15 (แยก 1-10) แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2938-7781-2 # 301, 08-7008-3773
E-mail : hrvrp@hotmail.com ติดตอ ฝายบุคคล

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบริการใหเชารถยนตประเภทตางๆ รวมทั้งเปนผูใหบริการรถลีมูซีน
เปดรับสมัครพนักงานเพ�อรองรับการขยายกิจการดังรายละเอียด ดังนี้

บริษัท วี.อาร.พี แอดวานซ จำกัด
ำ ิ ิ ี่ ั ใ     ั้ ป ใ ิ ี ี

รายไดดีรายไดดี
มีเงินเดือนประจำ+

O.T.+

คอมมิชชั่น+ทิป
เบี้ยขยัน+

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

ดวนมาก!!ดวนมาก!!

1. พนักงานขับรถลีมูซีน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย อายุ 25-50 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถขับรถตูได สามารถทำงานเปนกะได
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องตนได
 • รูเสนทางกรุงเทพฯ และเสนทางสายหลักในตางจังหวัดเปนอยางดี
 • ไมดื่มสุรา ไมสูบบุหรี่ ไมมีประวัติอาชญากร
 • มีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 จะพิจารณาเปนพิเศษ
 *** รายไดดี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ
 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+คาคอมมิชชั่น ***
2. พนักงานขับรถสวนกลาง
  (ประจำสำนักงานลาดพราว 15)
 • เพศชาย อายุไมเกิน 50 ป 
 • ไมจำกัดวุฒิ
 • สามารถขับรถตูได สามารถเดินทางไปตางจังหวัดได
 • มีใบอนุญาตขับขี่

3. ที่ปรึกษาการขายรถมือ 2
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 35 ป 
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี 
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

4. เจาหนาที่ประสานงาน
  (ประจำโรงแรมคอนราด/โรงแรมหรรษา/
   โรงแรมแกรนดเซ็นเตอรพอยท/รพ.กรุงเทพ)
 • เพศชาย/หญิง อายุไมเกิน 40 ป • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได • สามารถทำงานเปนกะได

5. เจาหนาที่ธุรการ
 • เพศหญิง อายุไมเกิน 35 ป
 • วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีทักษะดานคอมพิวเตอรดี
 • ถามีประสบการณจะพิจารณาเปนพิเศษ

6. พนักงานรับแจงซอม
 • เพศชาย/หญิง • วุฒิปวช.ขึ้นไป สาขาชางยนต
 • ไมจำเปนตองมีประสบการณ • สามารถขับรถยนตได
 • ทำ O.T. ได ทำงานวันหยุดได

7. พนักงานตรวจสภาพรถ
 • เพศชาย • ไมจำกัดวุฒิ สาขาชางยนต
 • มีความรูพื้นฐานดานเครื่องยนต
 • สามารถขับรถยนตไดทั้งเกียรออโต
  และเกียรธรรมดา
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
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BOZENED-P1-060617=4*6_01

รับสมัครงาน

บริษัท โบเซนด โคลธธิง จำ�กัด

โทร. 08-3290-9910

สนใจติดต่อได้ท่ี เลขที่ 99/24 ม.7 ถ.สวนหลวงร่วมใจ 
ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110

โทร. 08-3290-9910

1. หัวหน้าฝ่ายขาย
 • วุฒิปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดีและมีความรับผิดชอบสูง

2. ผู้ช่วยบัญชี
 • เพศหญิง 
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชี

3. พนักงานขับรถยนต์
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

089498-OM-201016-01

• บริการจัดส�งพนักงาน
• พนักงานดูแลผู�ป�วย+ผู�สูงอายุ
• พนักงานแม�บ�าน+แม�ครวั
• พนักงานพี่เลี้ยงน�องแรกคลอด
 ถึงน�องโต
• คนสวน-คนขับรถ
• รับฝากดูแลผู�ป�วย-ประจำศูนย�ฯ
• โดยพนักงานที่มีประสบการณ�

รับสมัครพนักงานทุกตำแหนง 
ติดตอ ศูนยพระคุณ 136 ดอนเมือง

เบอรโทร. 02-5651998 
081-4886185, 081-3561497

รับสมัครดวน

ภัตตาคาร Neil’s Tavern

รับสมัครดวนรับสมัครดวน

1. พนักงานเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    พูดภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 20,000 บาท

2. พนักงานผูชวยเสิรฟ
 • เพศชาย/หญิง
    อานภาษาอังกฤษไดบาง
 • รายไดรวม 15,000 บาท

สมัครพรอมรูปถาย 1 รูปที่ ภัตตาคาร  Neil’s Tavern
เลขที่ 58/4 ซ.รวมฤดี ถ.วิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0-2650-8458-9
(เวลา 10.00-16.00 น.)

NEILS-p1-260517-01

เปนภัตตาคารอาหารฝรั่ง มีความประสงคที่
จะรับสมัครพนักงานทั้งเพศชายและหญิง ดังนี้

ทาวน์อินทาวน์-P1-120617=4*6_01

ขายบ้าน
ทาวน์อินทาวน์

โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 08-5901-7575,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

โฮมออฟฟิศ
เนื้อที่ 31 ตารางวา 
3 ชั้น อยู่หัวมุม 
เลขที่ 1213/454 

วังทองหลาง
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COMBK-OM-010617-01

1.¾¹Ñ¡§Ò¹ºÑÞªÕ  1 ÍÑµÃÒ
• เพศชาย/หญิง วุฒิปวช. ขึ้นไป 
• สามารถอาน และเขียนภาษาอังกฤษไดพอใช

2.¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑº-Ê‹§àÍ¡ÊÒÃ
• วุฒิม.3 ขึ้นไป 
• มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนตและรถยนต
• มีรถจักรยานยนตเปนของตนเอง
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเปนอยางดี
• สามารถอานภาษาอังกฤษเบื้องตนได

LONDRI-OM-260517-01
โทร. 0-2907-9995 09-8932-4287

• เพศชาย • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
• รูเสนทางในกรุงเทพฯ • มีที่พักให

พนักงาน
ขับรถสงของ

พนักงานธุรการ

คาแรง 500 บาท/วัน

10อัตรา

3
อัตรา

• มีความรูดานคอมพิวเตอร 
  Word, Excel, Powerpoint

• เพศชาย/หญิง

TAITI-OM-060617-01

www.thaitimeservice.com

0-2327-0754-55, 08-6344-7906, 08-5233-0004 08-4555-9441
2654/55-56 ซ.ลาดกระบัง 54/3 โครงการสุวรรณทาวน

ไมจำกัดวุฒิ



Classifieds สนใจลงโฆษณา โทร. 
02 422 8055
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MARATH-OM-300517-01

1. ชางซอมอุปกรณฟตเนส 5 อัตรา
 • เพศชาย อายุไมเกิน 35 ป • วุฒิปวช., ปวส., ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส, ไฟฟา
 • มีใจรักงานดานบริการ
 • หากสามารถขับรถยนตไดจะพิจารณาเปนพิเศษ
 • สามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได

2. ธุรการชาง 1 อัตรา
 • เพศหญิง  อายุ 20-30 ป
 • วุฒิปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี ไมจำกัดสาขา
 • ใชคอมพิวเตอรและเคร�องใชสำนักงานไดเปนอยางดี
 • มีประสบการณดานงานธุรการจะพิจารณาเปนพิเศษ

3. พนักงานขาย ประจำโชวรูม
 สาขาFBT                                                         1 อัตรา
 สาขาระยอง                                                      1 อัตรา
 สาขาหาดใหญ                                                   1 อัตรา
 • เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปขึ้นไป
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี (จบสาขาวิทยาศาสตรการกีฬาจะพิจารณาเปนพิเศษ)
 • มีความรับผิดชอบ รักงานบริการ
 • มีภูมิลำเนาอยูในจังหวัดนั้นจะรับพิจาราณาเปนพิเศษ
 • ประสบการณงานขายเคร�องออกกำลังกาย

เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร
ที่สุดแหงหนึ่งในประเทศไทย อีกทั้งยังเปนตัวแทนจำหนายอุปกรณฟตเนสชั้นนำและคุณภาพสูงจากตางประเทศ

เชน อเมริกา, ฟนแลนด, ญี่ปุน และไตหวัน นอกจากนี้ ยังเปนผูจำหนายอุปกรณ Fitness Test
เพ�อใชทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย อีกดวย บริษัทฯ มีความตองการรับสมัครบุคลากร ผูมีความรูความสามารถ ดังนี้

สนใจสมัครดวยตนเองที่ฝายทรัพยากรบุคคล หรือสงประวัติมาที่ E-mail : marathonhr@gmail.com
บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกดั

เลขที่ 149 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 0-2434-0500-6, 0-2433-7992-4 

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด
เปนบริษัทที่อยูในธุรกิจกีฬามาเปนเวลาเกือบ 30 ป บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหนายอุปกรณกีฬาที่ครบวงจร

่ ่ ใ ไ ้  ้

บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

ช่างปักจักรคอมพิวเตอร์
2 อัตรา

	 เพศหญิง				มีประสบการณ์				มีที่พักให้ฟรี

ขายเครื่องปักคอมพิวเตอร์
ยี่ห้อ คาชิม่า

(12	หัว	1	เครื่อง,	15	หัว	1	เครื่อง)

ขายราคาพิเศษ ต่อรองได้

ช่างปักจักร-P1-120617=4*6_01

รับสมัครด่วน

โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)
โทร. 0-2246-4460,
08-6770-9488 (คุณชล)

สนใจติดต่อ

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

อาคารพาณิชย์แบ่งเช่า-P1-160617=C3_01

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น

ปรับปรุงใหม่แบ่งให้เช่าเป็นชั้นๆ 

แต่ละชั้นมีห้องน�้า แอร์ 

ราคา 4,000 / 5,000 และ 6,000 บาท

ใกล้สี่แยกเกียกกาย 

และสถานีรถไฟฟ้าบางโพ

สนใจติดต่อ

โทร.08-4033-2566

081624-OM-300317-01

ขายสวนทุเรียน+ผลไม
18-2-78 ไร

ต.บานพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี
สวนสวยสมบูรณมีคนดูแล เก็บผลทุกป น้ำไมทวม

หางตัวเมืองปราจีน 3 กม. ริมทางขึ้นเขาใหญ
ราคา 2 ลาน/ไร

ติดตอ : 081 624 9004 (เจาของขายเอง)

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

บริษัท บิลดิ้ง แลนด แอนด เฮาส จำกัด

ดำเนินกิจการบานและที่ดิน
ตองการรับสมัครงานในตำแหนงงาน ดังตอไปนี้

สนใจติดตอ
เลขที่ 52/68 ม.6 ม.บางใหญซิตี้ ต.เสาธงหิน

อ.บางใหญ จ.นนทบุรี

BESTH-P1-220517-01

โทร. 09-6103-1065,
08-7080-7321, 08-1336-9373

ถามีที่พักอาศัยอยูใกลบางบัวทอง, บางใหญ จะพิจารณาเปนพิเศษ

1.ทีมงานขายโครงการ (Freelance)
2.หัวหนาขายโครงการ
3.พนักงานขาย

รับสมัครเฉพาะวันจันทร-พุธ-ศุกร เวลา 10.00-16.00 น.
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สังคม

สังคมข่าว
หญิงพจน์
hisonews@gmail.com

การทัว่ไปฝ่ายการตลาดผลติภณัฑ์
คอนซูเมอร์	 บริษัท	 โซนี่	 ไทย	
จ�ากัด	 เปิดตัว	BRAVIA	OLED	
TV	ทีโ่รงแรม	Bangkok	Marriott	
Marquis	Queen’s	Park	สขุมุวทิ	
22 J	13.00	น.	มร.ฮาราลด์ 
ลิงค์	ประธาน	บี.กริม	และกลุ่ม
บริษัท	 บี.กริม	 เพาเวอร์	 แถลง
ข่าวการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นครั้ง
แรก	 ที่ตลาดหลักทรัพย์เเห่ง

C203	 อาคารศรีสวรินทิรา	 รพ.	
ศริริาช	J	10.30	น.	พพิิธ เอนก-
นิธิ	กรรมการผู้จัดการ	ธนาคาร
กสิกรไทย	และ	มร.คิมิฮิซะ	 อิ-		
มาดะ	ประธานกรรมการและประ	
ธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	
บริษัท	เจซีบี	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด	 เปิดตัวบัตรเครดิตเจซีบี
กสิกรไทย	ทีโ่รงละครสยามพฆิ-
เนศ	สยามสแควร์วัน	J	13.00	
น.	มร.เท็ทซูทากะ ซูดะ	ผู้จัด	

J	10.30	น.	ศ.ดร.นพ.ประ-
สิทธิ์ วัฒนาภา	คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	
แถลงข่าว	 “แห่งเดียวในไทย...
ศิริราชรักษามะเร็งตับและมะเร็ง
ตับอ่อนด้วยมีดนาโน”	 ที่ห้อง	

ประเทศไทย	J	13.30	น.	ดอน- 
จรรย์ศภุรนิทร์	ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่	 ฝ่ายบุคคลธนกิจ	
ธนาคารซิตี้แบงก์	 ประเทศไทย	
แถลงแนวโน้มและทิศทางการ
ลงทุนกลางปี	 2560	 ที่โรงแรม
สยามแคมปินสกี้	J	14.00	น.	
ปวิณ วรพฤกษ์	กรรมการผู้จัด	
การ	บริษัท	เอชพี	อิงค์	(ประเทศ	
ไทย)	 จ�ากัด	 เปิดตัวผลิตภัณฑ์
ใหม่	ที่ชั้น	G	Siam	Center	

สร้างชือ่เสยีงเป็นแบรนด์อาหารและ
เครือ่งดืม่กร์ูเม่ต์ระดบัไอคอนทีค่รอง
ใจนกัชมิทัว่โลกมานานกว่า	 30	 ปี	
ล่าสดุ	“ดีนแอนด์เดลูก้า”	จบัมอืกบั
แบรนด์ผลิตภัณฑ์สปาและอโรมา
เธอราพลีกัซ์ชวัรีส่ญัชาตไิทย	“ออกา
นก้ิา”	 มอบประสบการณ์ใหม่ให้ผู้				
ทีห่ลงใหลในรสชาตขิองอาหารชัน้
เลิศได้สัมผัสกลิ่นหอมละมุนละไม
ด้วยเครื่องหอมเพื่อการตกแต่ง	 ที่
รงัสรรค์เป็นพเิศษเพือ่วางจ�าหน่าย
ในดนีแอนด์เดลกู้า	กร์ูเมต์มาร์เกต็
สโตร์เป็นครัง้แรกของโลก
	 โดย	มร.ครสิตอฟ	โทมสั	หวัหน้า
ฝ่ายปฏบิตักิารบรษิทั	 ดนีแอนด์เด
ลกู้า	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	และ	ศร-ี
ริต้า	 เจนเซ่น	 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท	ออกานก้ิาเฮ้าส์	จ�ากดั	ได้จดั
งานเปิดตวัโซนเครือ่งหอมและผลติ
ภัณฑ์โฮมฟราแกรนซ์คอลเลคชั่น	
“ORGANIKA	Exclusive	for	DEAN	& 
DELUCA”	 ด้วยรูปแบบซิตดาวน์

เปิดตัวScent Decorคอลเลกชั่นพิเศษ

เมต์มาร์เก็ตสโตร์	 และร่วมมือกับ
แบรนด์ชัน้น�าของไทยอย่างออกานิ
ก้าสร้างสรรค์กลิ่นหอมอันมีเอก	
ลักษณ์เฉพาะตัวเพื่อวางจ�าหน่าย
ท่ามกลางผลิตภัณฑ์อาหารระดับ		
พรเีมีย่มจากทัว่โลก	 โดยมุง่หวงัว่า
จะได้รับการตอบรับที่ดีและสร้าง
ภาพลักษณ์ในมุมมองใหม่ให้กับ
แบรนด์ได้เป็นอย่างดี

สังคม

ดนิเนอร์	ณ	ดนีแอนด์เดลกู้า	สาขา
มหานคร	คิว้บ์	ท่ามกลางเหล่าเซเล
บรติี	้ร่วมยนิดอีย่างคบัคัง่
 มร.ครสิตอฟ โทมสั	เปิดเผย
ว่า	 “ดนีแอนด์เดลกู้าประสบความ
ส�าเรจ็เป็นแบรนด์อาหารและเครือ่ง
ดื่มกูร์เม่ต์ที่ได้รับความนิยมอย่าง
มากในสหรัฐอเมริกา	 ญี่ปุ่น	 และ
ประเทศไทย	ตลอดจนอกีหลายประ	
เทศทั่วโลก	 ที่ผ่านมาเราให้ความ
ส�าคญักบัผลติภณัฑ์อาหารเป็นหลกั	
โดยเน้นคุณภาพและมาตรฐานระ	
ดับเวิลด์คลาสเพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่น
และประทบัใจ	 ดงันัน้ทกุผลติภณัฑ์
จงึผ่านการคดัสรรมาด้วยความพถิี	
พถินัอย่างทีส่ดุ	เช่นเดยีวกบั	งานใน
คืนน้ี	 ทีมเชฟของดีนแอนด์เดลูก้า			
จงึสร้างสรรค์อาหารคอร์สพเิศษทีม่ี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ส�าหรับแขก
พเิศษทกุๆท่าน	ประกอบจากเครือ่ง
ปรงุชัน้เลศิดงึรสชาติอร่อยและความ
สดของวัตถุดิบออกมาอย่างเต็มที	่

อีกทั้งยังเป็นการผสมผสานเอาวนิ
ลาและซนินามอน	ซึง่ป็นกลิน่ทีท่าง	
ออกานิก้าสร้างสรรค์มาพิเศษส�า-		
หรบัดนีแอนด์เดลกู้าโดยเฉพาะ	ใส่
ลงไปเป็นองค์ประกอบในการปรุง
อาหารอกีด้วย	 ซึง่เป็นการไม่เพยีง
มอบสมัผสัและประสบการณ์ใหม่ให้
กบัลกูค้า	 แต่เรายงัเชือ่มัน่ว่าผลติ-
ภณัฑ์	Scent	Décor	ทีร่งัสรรค์ขึน้
โดยออกานก้ิาจะสร้างความประทบั
ใจให้กบัทกุท่านได้ด้วยกลิน่หอมที่
ให้ความผ่อนคลายอย่างแท้จรงิ”
	 ด้าน	ศรรีต้ิา เจนเซ่น	กล่าวว่า	
ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีอ่อกานก้ิาจบัมอื
กับพันธมิตรทางด้านธุรกิจในการ	
น�าผลติภณัฑ์ของแบรนด์เข้าไปวาง
จ�าหน่าย	 และยังเป็นครั้งแรกที่ได้
ร่วมงานกบัแบรนด์ระดบัโลกอย่าง	
ดนีแอนด์เดลกู้าอกีด้วย
	 การร่วมมือคร้ังนี้เป็นปรากฏ	
การณ์คร้ังแรกของโลกที่ดีนแอนด์		
เดลูก้าได้เปิดโซนเครื่องหอมในกูร์
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สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ 
ทรงเปิดนิทรรศการ และพระราชทานรางวัล “ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้ง
ที่ 6” ภายใต้หัวข้อ “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปี แห่ง
การครองราชย์” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนินทอด
พระเนตรการด�าเนนิโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพของเดก็และเยาวชน ตาม  
พระราชด�ารขิองโรงเรยีนในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และทรงตดิตามผลการ
ด�าเนินการจดักจิกรรมสหกรณ์นักเรียนของโรงเรียนพรหมราษฎร์รงัสรรค์ 

ดร.จงรกั วชัรนิทร์รตัน์ รกัษาการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วม
กับ ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) มลูนธิเิพือ่พฒันาการ
ศกึษาไทย และ บรษิทั เซเรบอส (ประเทศไทย) จ�ากดั จดัโครงการพัฒนาศกัยภาพ
ครสูอนภาษาองักฤษ ภายใต้โครงการแบรนด์ซมัเมอร์แคมป์ 2018 

จตพุล สทิธชิยั กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั พกิเซล วนั อเีว้นท์ แอนด์ เฟสตวิลั 
จ�ากดั ร่วมกบั ทรเีซยี อึง้ รองประธานบรษิทั บรษิทั แมค็ทสั ไลฟ์ จ�ากดั และ 
วรลกัษณ์ ตลุาภรณ์ ผูอ้�านวยการใหญ่อาวโุสการตลาด บรษิทั เดอะมอลล์ กรุป๊ 
จ�ากดั แถลงข่าวการจดังาน “AVATAR : Discover Pandora-Bangkok” 

สมพล ธนาด�ารงศกัดิ ์กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ฟอร์จนู พาร์ท อนิดสัตรี้ 
จ�ากดั (มหาชน) ให้การต้อนรบัตวัแทนจากคณะอนกุรรมการส�านกัส่งเสรมิ
การค้าสนิค้าเกษตรและอตุสาหกรรม กรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ 
ในโอกาสทีเ่ข้าตรวจเยีย่มสถานประกอบการของบรษิทั

รัฐสภา วัฒนอุตสาหพงศ์, จรัิฎฐ์ ทองค�าชุม และ ลกักี ้ชิก ผู้บรหิารบรษิทั 
ลาโกบี้ จ�ากัด ร่วมด้วย วรกิจ รังรักษ์ศิริวร (ผู้บริหารแบรนด์ T’estimo) 
จดังานแถลงข่าวเปิดตวัเวบ็ไซต์ อคีอมเมร์ิซ ภายใต้ชือ่ว่า www.Lagobe.
com ที่โรงแรม Four Points by Sheraton Bangkok 

เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บมจ.อสมท แถลงข่าวการ
แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ชิงชนะเลิศประเทศไทย ประจ�าปี 2560 เพื่อเฟ้น
หาตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขัน ABU Asia-Pacific Robot 
Contest 2017 Tokyo-Japan ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

เกศรา มญัชศุร ีกรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พร้อม
ด้วย สมัฤทธิ ์ส�าเนยีง ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์และบรหิารการเงนิ
องค์กร บรษิทั ปตท. จ�ากดั (มหาชน) เปิดโครงการสดุยอดนกัการเงนิรุน่ใหม่ 
โดยมเียาวชนผูผ่้านการคดัเลอืก 274 คน จากผูส้มคัรแข่งขนัท้ังหมด 5,900 คน 
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สังคม

นพ.มรกต กรเกษม ประธานมลูนธิโิอสถสภา มอบเงนิสนบัสนนุ จ�านวน  
810,000 บาท แก่ จริศกัดิ ์ศรคีชา รองผูว่้าราชการจงัหวดัหนองคาย เพือ่
สนบัสนนุงานมหกรรม “คนืความสขุ คนืรอยยิม้ ผูส้งูวยั ใจเกนิร้อย จงัหวดั
หนองคาย” ปี 2560 ทีห้่องประชมุองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัหนองคาย   

อษุณย์ี แสงสงิแก้ว รกัษาการกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บรษิทั การบนิไทย 
จ�ากัด (มหาชน) มอบบัตรโดยสารแด่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธาน
กรรมการมลูนธิอิทุกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ เพ่ือให้กรรมการ ทีป่รกึษา
และเจ้าหน้าทีข่องมลูนธิใิช้เดนิทางไปปฏบิตังิานในโครงการของมลูนธิิ 

สุทธิพงษ์ ด�ารงค์สกุล นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับ,       
แน่งน้อย เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ บุญเลิศ 
สิริภัทรวนิชย์ นายกสมาคมช่างทองไทย ลงนาม MOU ในงาน Thai-
land Gems & Jewelry Fair 2017 ที่ชาเลนเจอร์ 1 เมืองทองธานี

กฤษณ์ ธนาวณชิ รองผูว่้าราชการจงัหวดัเชยีงใหม่ ตวัแทนกลุม่จงัหวดัภาค
เหนอืตอนบน 1 พร้อมด้วยพนัธมติรทัง้หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน เปิดงานการแสดงสนิค้า “ล้านนาเอก็ซ์โป 2017” ภายใต้
แนวคดิ “ตามรอยพ่อ วถิพีอเพยีง” ทีศ่นูย์ประชมุนานาชาตคิุม้ค�า เชยีงใหม่ 

ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู ้อ�านวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย เปิดงาน “มหกรรมพาลกูเทีย่วดะ ครัง้ที ่1 ตอน พาลกูเทีย่วเกบ็
เกีย่วประสบการณ์ จดัโดยเพจพาลกูเทีย่วดะ งานทีร่วบรวมสถานทีท่่องเทีย่ว
คณุภาพส�าหรบัทกุคนในครอบครวั โดยม ีเจษฎาภรณ์-สติมน ผลดี ร่วมงาน

รศ.นพ.สมศกัดิ ์เชาว์วศิษิฐ์เสร ีผูอ้�านวยการด้านบรหิารร่วม และผูอ้�านวย
การด้านการแพทย์โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ แถลงข่าวเปิดตวันวตักรรม
เทคโนโลยใีหม่ CardioInsight เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการตรวจวนิจิฉยัผู้
ป่วยภาวะหวัใจเต้นผดิจงัหวะได้อย่างแม่นย�าและตรงจดุยิง่ขึน้ 

สพุทัธศณิ เจนกติตวิฑันกลุ กรรมการบรหิาร บรษิทั บรุนิทร์ ดารา เอสเตท 
เซน็เตอร์ จ�ากดั จบัมอื 5 พนัธมติรแถลงข่าว ลงนามบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมอื เพือ่พฒันาโครงการ สถาบนัเวชศาสตร์ฟ้ืนฟอูอกแบบด้านสขุภาพ 
บรุนิทร์ดารา เพือ่เป็นศนูย์กลางการดแูลสขุภาพจากภายในสูภ่ายนอก 

มร.โทมสั เฮน ผูจ้ดัการทัว่ไปโรงแรมเคปพนัวา ภเูกต็ และทมีงาน ร่วม
แสดงความยนิด ีในโอกาสทีห้่องอาหาร “พนัวา เฮ้าส์” ได้รบัเกยีรตจิาก
นติยสาร Thailand Tatler ให้เป็น “สดุยอดร้านอาหารประจ�าปี 2017” 
โดยเป็น 1 ใน 230 ร้านอาหารสดุยอดทัว่ประเทศ  


